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As opiniões de usuários encontradas em mídias sociais têm maior influência sobre a compra 
dos internautas do que os sites das marcas ou de conteúdos especializados. A informação é 
de uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência durante a Campus Party, que aconteceu 
em São Paulo este mês. A pesquisa ouviu 600 heavy-users em tecnologias digitais entre os 
dias 20 e 21 de janeiro. "É um público muito específico, por isso a pesquisa não é 
representativa do Brasil. Estamos estudando como esse público usa as mídias sociais no dia-
a-dia", falou Rosi Rosendo, analista do Ibope Inteligência. "É um público de early-adopters, 
por isso a pesquisa é um sinalizador do que deve acontecer no futuro", disse Marcelo 
Coutinho, diretor de análise de mercado do Ibope Inteligência. 
 
De acordo com a pesquisa, 90% dos entrevistados já leu comentários de outros usuários 
antes de contratar um serviço ou comprar um produto, enquanto 86% consultaram as 
informações de sites oficiais e 83% visitaram os sites oficiais dos serviços e dos produtos 
(confira mais dados na arte). "O que se percebe é uma extensão da vida offline. Fora da 
internet as pessoas procuram os amigos, mas, online, é possível falar com mais pessoas e 
não só do seu ciclo de amizades", falou Rosi. 
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A pesquisa também mostrou que o número de pessoas que fazem comentários e deixam suas 
contribuições nas mídias sociais é muito menor do que os que usam a opinião alheia como 
fonte de informação. Dos entrevistados, 57% postaram seu comentário sobre produtos e 
serviços ao menos uma vez. 
 
Outra dado interessante é que, apesar de 91% dos internautas entrevistados terem interesse 
em blogs, apenas 31% deles têm seu próprio site. 
 
Nos sites do tipo wiki também há uma grande diferença: 90% usa esse tipo de site como 
fonte de informações, mas apenas 36% já escreveram um artigo ou editaram um texto para 
ser compartilhado. "Nós percebemos que não precisamos nos concentrar em todos da rede 
social, mas nos criadores de opinião, que são essas pessoas que escrevem", falou Coutinho.  
 
De acordo com Coutinho, essas informações deverão se tornar o foco da publicidade, já que 
são essas opiniões que influenciam os consumidores. Por enquanto, os pesquisadores apenas 
analisaram os dados isoladamente. A partir de agora eles vão fazer a tabulação e cruzar as 
informações. "É um trabalho inovador. A partir daí poderemos saber quem são os criadores 
de conteúdo, por exemplo", disse Coutinho. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 fev. 2009, p. 10.   




